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Tisztelt Kongresszusi Résztvevő!
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Nephrologiai
Tanszéke és a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Népegészségügyi Medicina
Tanszék nevében szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni a XX. Debreceni
Nephrologiai Napok programjával kapcsolatban.
A RENDEZVÉNY RÉSZLETES PROGRAMJA
A kongresszus helyszíne:
DE KK Elméleti Tömb, 4029 – Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
GPS koordináták: 47.556749/47.556749
Térkép
Szállodák:
Az érkezés napján a szállodai szobákat 14.00 órától tudja elfoglalni, természetesen korábbi érkezés
esetén amennyiben szabad szobakapacitás engedi úgy szobát, illetve csomagszobát tudnak a
szálláshelyek biztosítani. Az elutazás napján a szoba legkésőbb 10.00 óráig áll rendelkezésre, igény
szerint csomagszobát tudnak a szálláshelyek biztosítani.
Parkolás:
Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Nephrologiai Napok ideje alatt a Klinika területén van lehetőség a
gépkocsik parkolására 1.000 Ft/nap összeg fejében. Ennek feltétele a belépéskor – automata által
adott – parkolójegy lepecsételtetése és aláíratása a kongresszus regisztrációs irodájában.
A parkolás összegét a Klinika területéről kilépéskor a parkoló őrnek kell kifizetnie és ÁFA-s számla
igényét is itt kell jeleznie.
Kérjük, hogy érkezéskor keresse az Elméleti Tömb előterében található regisztrációs
irodánkat!
A kongresszusi iroda nyitva tartása: Szerda
07.00 – 17.00 óráig
Csütörtök 08.00 – 17.00 óráig
Péntek
07.30 – 17.00 óráig
Szombat 08.00 – 14.00 óráig
Kérjük, a regisztrációkor átvett kitűzőt a kongresszus ideje alatt szíveskedjen viselni.
Kérjük, hogy valamennyi előadó az "Előadó" feliratú helyen regisztráljon, ahol a Medicina
könyvkiadó Zrt. ajándékkönyvét veheti át.
A kongresszus megnyitója:
2016. június 1-én 09.00 órakor szeretettel várjuk a megnyitóra.
A regisztrációt a megnyitó időtartamára felfüggesztjük (09.00–09.40 óra).
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Ebéd, szünet:
A regisztrációkor megrendelt ebédjegyét a regisztrációs irodában felvett névkitűző tokjában találja
meg.
A helyszínen ebédjegy vásárlására korlátozott számban van lehetőség.
Az ebédek helyszíne a Nagyerdő étterem (Egyetem tér 1., a Botanikus Kert mellett található), kb. 78 perc sétára az Elméleti Tömbtől.
A DNN ideje alatt fizetős büfé áll a vendégek rendelkezésére az aulában.
Esti programok:
Június 2. – csütörtök
19.00 – 21.00 óra

Támogatott fakultatív koncert
Bikini Koncert
Lovarda Egyetemi és Kulturális Központ
4028 Debrecen, Kassai út 26.

Június 3. – péntek
19.00 óra

Vacsora a Hunguest Hotel Nagyerdő kerthelyiségében
4032 Debrecen, Pallagi u. 5.
(eső esetén az étteremben)
Az esti programokra a belépőjegyét, kérjük, hozza magával!
KONGRESSZUSI ESEMÉNYEK
Megnyitó
Az Ünnepélyes Megnyitóra (09.00–09.40 óra) mindenkit szeretettel várunk,
ahol minden aktuális kongresszusi információ is elhangzik. Ez idő alatt a regisztráció szünetel.
Kérjük, 8.45 óráig szíveskedjenek helyüket elfoglalni az előadóteremben.
Oklevél átvétele
A részvételről szóló okleveleket a tanfolyam végén – a kongresszusi táskában
elhelyezett információs lap leadásával egyidejűleg – a regisztrációs pultnál vehetik át.
Az oklevelek postázását nem vállaljuk, azok csak személyesen vehetők át!
Elveszett oklevelet 2 000 Ft térítési pótdíj befizetésével gyártatjuk le és postázzuk el!
Tesztírás
Tanfolyamzáró teszt: A tanfolyam végén 20 kérdésből álló tesztet kell megoldani.
A tesztírás időpontja: 2016. június 4. (szombat) a rendezvény végén.
A tesztlapokat a fent jelzett időpont előtt nem áll módunkban kiadni.
Kérjük, ezt vegyék figyelembe és hazautazásukat, a rendezvény utáni programjukat e szerint
szervezzék.

XX. DEBRECENI NEPHROLOGIAI NAPOK • 2016. június 1–4.
Debreceni Egyetem Nephrologiai Tanszék, Népegészségügyi Medicina
Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Pf.: 19. • Tel./fax: (52) 255-950. www.nephrologia.com

A TOVÁBBKÉPZÉS REGISZTRÁLT RÉSZTVEVŐINEK
Kedvezményes könyvvásárlás
A Medicina Könyvkiadó Zrt. a kongresszus idején minden saját kiadású könyvéből 20%-os
árkedvezményt ad a DNN regisztrált résztvevőinek (http://www.medicina-kiado.hu).
Sorsolás
A Medicina Könyvkiadó szakkönyvei mellett, a kongresszus zárásakor a sorsoláson
a hajdúszoboszlói négycsillagos Hotel Silver egy kétszemélyes, félpanziós, 2 éjszakás (3 nap)
üdülést (vasárnaptól csütörtökig vehető igénybe a szállodával egyeztetett időpontban) sorsol ki a
DNN-en regisztrációs díjat fizetett résztvevői között. (A sorsoláson azok vehetnek részt, akik
névkártyájukat a regisztrációnál elhelyezett urnába bedobták és a sorsoláskor az előadóteremben
tartózkodnak.) (http://www.silverhotel.hu).
Kiállítói útlevél
A kiállítói útlevelet a regisztrációs borítékban találja meg.
Azon résztvevők között – akik mindegyik kiállítóhoz ellátogatnak és a kiállítói útlevelet minden
kiállítónál lebélyegeztetik vagy aláíratják – a kongresszus zárásakor értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Fődíj: a hajdúszoboszlói négycsillagos Hotel Silver kétszemélyes, félpanziós, 2 éjszakás (3 nap)
üdülése (vasárnaptól csütörtökig vehető igénybe a szállodával egyeztetett időpontban).
A nyereményeket csak a sorsoláson jelenlévő nyertesek vehetik át.
Kérjük, a névvel ellátott, minden céggel aláíratott kiállítói útlevelet a regisztrációs irodában leadni
szombaton 12.00 óráig.
Az útlevelek sorsolása is a kongresszus zárásakor lesz, de független a programfüzetben leírt
minden évben szokásos sorsolástól, melyhez a névjegykártya leadása szükséges.
Szakmai anyagok (előadások) dokumentálása
Az elhangzó előadások vetített anyagát – az eddigi hagyományoknak megfelelően – legkésőbb
2016. július végéig közzé tesszük a kongresszus honlapján. Kivételt képeznek azok az előadások,
melyek előadói ehhez nem járulnak hozzá.
Kedvezményes vacsora június 1-4. között a Pálma étteremben
A Nagyerdő szívében található közkedvelt Pálma étterem (Debrecen, Simonyi út 44.) a kongresszus
támogatásaként – kupon ellenében – 10%-os kedvezményt ad a számla végösszegéből a
továbbképzés résztvevőinek. A térítésmentes kuponokat a kongresszusi regisztráció során vehetik át
a résztvevők. (www.palmapub.hu)
Időjárás Debrecenben:
A kongresszus ideje alatt meleg, de változékony idő várható.
IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS
Örömmel és szeretettel várjuk a DNN-re, amely biztosan sok hasznos szakmai információt és
kellemes kulturális élményt fog nyújtani Önnek.
A szervezők nevében: Club Service Kft.
4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/522-222
E-mail: dnn2016@clubservice.hu

